
 
  
 
 

Referat  
Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 6. 
december 2018 
 
Mødedato: Torsdag den 6. december  
Mødetidspunkt: Kl. 17.00 
Mødested: Fællesrummet 
Mødedeltagere: Ole Kildevang Kristensen, Leif Langelund Pedersen, Mona Haven Jensen, Per 
Kristensen og Mette Møller Christiansen   
 

1. Godkendelse af referat 25. september 2018 

Godkendt 

2. Nyt fra formanden 

a. Ny beboer i 2C, 3. sal, dør 3 – velkommen til.  

b. Vi byder ligeledes velkommen til de to nye ejendomsfunktionærer og håber på et godt 

samarbejde.  

c. En stor tak for hjælpen med diverse problemer igennem årene skal lyde til Poul Erik der er 

gået på pension.  

d. Temadagen om fremtidsfuldmagter og arveret den 8. november var en succes med ca. 40 

deltagere, hvoraf 11 var fra Dalgasparken.  

3. Dørtelefoner 

a. Mulighederne indenfor udskiftning af dørtelefonerne er blevet 

undersøgt op til mødet, da vi på nuværende tidspunkt har et 

ekstra betjeningspanel tilbage på lager. Målet er at være 

forberedt når det sidste betjeningspanel til det nuværende 

system tages i brug.   

b. Flere forskellige modeller er blevet undersøgt, især med fokus 

på at finde en ny model der er mere logisk end den 

nuværende. Således er valget faldet på en model hvor man 

kan se alle navne på betjeningspanelet, fremfor at skulle klikke 

sig frem til den rigtige lejlighed. (Se billede) 

4. Velkomstfolderen til nye beboer (redigering) 

a. Ændringer til side 3: Per er den nye kontakt på værkstedet 

b. Folderen må gerne lægges på hjemmesiden således det også 

er muligt for nuværende beboere at finde den.  

5. Lås på gildesalen  

a. Vi oplever desværre at gildesalen bruges uden den er lejet. 

Derfor er det blevet foreslået at der sættes lås på ind til gildesalen. 

i. I første omgang besluttes det at en lås ikke er nødvendig, da ovenstående 

bemærkning forhåbentligt har en effekt.  



6. Evt.  

a. P-kælderen trænger til at blive fejet  

b. Beboerne i opgang 2.B oplever at gæster ikke kan finde ud til lejlighederne ved svalegangen. 

Derfor ønsker de et lille skilt med lejlighedsnummer og en pil udenfor elevatoren.  

c. Striberne på parkeringspladsen krakelerer allerede, derfor vil vi gerne at det bliver 

undersøgt om det kan være ”rigtigt” eller om de måske ikke er lavet korrekt.  

7. Næste møde 

a. Aftales til 28. marts 2019 kl. 19.00 

 

 
 
 
 
 
 



 

90112 Afdeling Dalgasparken 
Afdelingsbestyrelsens møde den 6/12 2018 
 
Administrationen har modtaget referatet den 13/12 2018 
Administrationen har gennemgået referatet den 17/12 2018 
 

 

Administrationens bemærkninger til referatet: 
 

1. Godkendelse af referat 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

2. Nyt fra formanden 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

3. Dørtelefoner 

Kjeld Kristensen har noteret sig afdelingens valg af betjeningspanel. 

 

4. Rettelse til velkomstfolder til nye beboere 

I administrationen er vi ikke bekendte med en velkomstfolder til nye beboere. 

Rettelsen af kontaktperson på værkstedet er derfor ikke foretaget, og velkomstfolderen 

er heller ikke lagt på hjemmesiden. 

 

5. Lås på gildesalen 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 

 

6. Eventuelt 

a. P-kælderen: Parkafdelingen får fejet i parkeringskælderen. 

b. Skilte med henvisning: ServiceTeamet tager kontakt til afdelingsformanden 

for nærmere aftale. 

c. Krakelerede striber på p-plads: Firmaet, der har lavet striberne, er gået 

konkurs. Temaet drøftes ved Markvandringen i foråret. 

 

7. Næste møde 

Ingen bemærkninger fra administrationen. 
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